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Gratuito

Diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos
de Itu e Região é empossada
Compromissos de trabalho e respeito à categoria foram reafirmados

No dia 1 de abril,
aconteceu no CRM
(Centro Recreativo
dos Metalúrgicos) a
solenidade de posse da nova diretoria
do Sindicato dos
Metalúrgicos de Itu
e Região.
O evento contou
com a participação
de Deputados Federal, Estadual, lideranças partidárias,
do vice prefeito de
Itu, presidente da
CUT/SP, presidente
da FEM/CUT e dos
presidentes de diversos sindicatos do
Estado de São Paulo. Na página 3,
você fica sabendo
os detalhes da posse da nova diretoria.

FEM e
Sindicato do
ABC realizam
eventos para
Mulher
Metalúrgica
Páginas 2 e 4

Trabalhadores
da Emicol se
unem e
arrecadam
1 tonelada de
alimentos
Página 4

Trabalhadores (as) da Huziteka aprovam proposta de PLR
Na tarde do dia 29 de março,
o Sindicato dos Metalúrgicos
de Itu e Região, esteve no pátio interno da empresa Huziteka, para realização da votação da proposta de PLR.
No dia 20 de março, os trabalhadores (as), rejeitaram em
assembleia no Sindicato,a proposta feita pela empresa.
Assim no dia 29, foi apresentada uma nova proposta, onde
os critérios para obtenção do
PLR permaneceram os mesmos, porém com alteração no
valor.
Os companheiros (as) realizaram o voto por escrutino
secreto, depositando na urna
se aceitava ou não a nova proposta da empresa. A proposta
foi aceita com a maioria absoluta dos votos.

CNM/CUT promoveu Conferência Nacional de Política Industrial
Aconteceu nos dias 30 e
31 de março, a Conferência
Nacional de Política Industrial da CNM/CUT, que acontece na sede da Confederação,
em São Bernardo do CampoSP. Ao todo, foram mais de
100 dirigentes sindicais metalúrgicos dos sindicatos e federações custistas que debateram os rumos da indústria
no país.
Participaram da abertura do
evento, o presidente da CNM/
CUT, Carlos Grana, e o secretário-geral, João Cayres. “Trata-se de um momento histórico, em que o Brasil está se
firmando como uma das
grandes potências econômi-

cas do mundo. E os trabalhadores são protagonistas deste
processo”, afirmou Grana.
No primeiro bloco do evento, o economista da Agência
Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos do
Governo Federal, Jackson de
Toni, falou sobre as teorias
econômicas aplicadas nas Políticas Industriais adotadas
pelo governo.
Já a representante da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Maria Luisa Campos Machado Leal,
fez uma análise aprofundada
sobre a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), do
Governo Federal. O presi-

dente da Anfavea, Jackson
Schneider e o técnico do Instituto Brasileiro do Aço, Rudolf Buhler, completaram as
mesas e falaram sobre o setor automotivo e siderúrgico, respectivamente.
Na última mesa do dia, o
presidente da CNM/CUT,
Carlos Grana, o presidente
da CUT Nacional, Artur
Henrique, e o diretor-técnico do Dieese, Clemente
Ganz Lúcio, refletiram sobre o ponto de vista e a participação dos trabalhadores
e do movimento sobre a Política Industrial. “O crescimento econômico é importante, mas precisa vir alia-

do a um desenvolvimento
sustentável”, explicou
Grana. A Conferência Nacional de Política Industrial teve a participação do presidente dos Metalúrgicos de

Itu Dorival Jesus do Nascimento Júnior, do secretário de imprensa Luiz
Carlos Pesseudônimo e do
secretário de saúde Abel
pereira da Silva.
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Palavra da Diretoria
Companheiros e companheiras
Iniciamos a partir deste mês
uma nova fase na história do
Sindicato dos Metalúrgicos de
Itu e Região. Assumimos no
primeiro dia de abril como
diretores desta entidade que
carrega sobre si 60 anos de
conquistas, lutas e vitórias.
Durante o ato da posse, não
apenas assumimos um cargo.
Assumimos o compromisso
de continuar a escrever a história do movimento sindical.
Temos que prosseguir com o

trabalho e avançar com responsabilidade, serenidade e
experiência as conquistas dos
trabalhadores e defender os
direitos da classe metalúrgica
como um todo.
Nossa missão vai muito
além da porta de fábrica. A
defesa pelos interesses dos
metalúrgicos (as) segue na responsabilidade e comprometimento de enfrentar os interesses da classe patronal, dos anseios do capital que nos vê
apenas como mão de obra e
não respeita o nosso lado humano. Não somos máquinas,

trabalhamos com máquinas e
assim devemos ser respeitados.
Vamos manter de maneira
eficiente os projetos que já
existem e de forma responsável elaborar e realizar novos
projetos.
Destacamos aqui a presença
de duas companheiras na direção, que nos ajudará no
avanço dos direitos das mulheres de nossa base.
Durante o processo eleitoral
que nos conduziu a este momento, pedimos o seu voto.
Hoje chegou a hora de agrade-

cer e reforçar o compromisso
firmado naquele período.
Fomos eleitos para representar cada metalúrgico e metalúrgica que está no chão de
fábrica, e assim vamos fazer
com a mesma dedicação de
muitos companheiros que
durante os 60 anos do Sindicato, apanharam da polícia,
foram reprimidos, ameaçados
e presos, mas mantiveram
suas convicções e com isso
construíram as colunas da
história dessa entidade sindical.
Destacamos que o Sindica-

to não é o prédio, carros, computadores e demais mobiliários. O Sindicato é cada um de
nós, que juntos fazemos à diferença em nosso local de trabalho.
Companheiros e companheiras. É hora de seguir para
uma nova página em nosso
Sindicato. Nosso passado de
lutas e de glórias nos impulsiona a um novo horizonte de
trabalho e novas conquistas.
Que Deus nos ajude a todos,
pois unidos e mobilizados,
seguiremos para novas conquistas.

Centro de Convivência Dia para Idosos
fez passeio no Camping Pantanal
Da Redação
O Centro de Convivência
Dia para Idosos “Agenor Bernardini” passou um dia diferente com integrantes, no último dia 24 de março, no Camping Pantanal. A atividade fez
parte das comemorações pelo
quarto aniversário do projeto
e teve apoio do Sindicato dos
Metalúrgicos de Itu e Região.
Na visita ao camping, os
componentes do Centro de
Convivência participaram de
atividades com jogos, dança,
pescaria entre outras, sempre
com acompanhamento dos
monitores e profissionais da
saúde.
Segundo o presidente do

Sindicato dos Metalúrgicos de
Itu e Região, Dorival Jesus do
Nascimento Júnior, é muito
importante à categoria colaborar com entidades como

esta. “Hoje nossos idosos possuem muita carência e solidão, é muito gratificante ver o
sorriso no rosto de cada um,
quando algo de diferente

FEM realiza 1º Encontro Estadual
da Mulher Metalúrgica
Da Redação
A FEM-CUT, representada
pela Secretaria da Mulher da
FEM, promoveu no dia 25 de
março, o 1º Encontro da Mulher Metalúrgica – “Mulher é
Política”. O evento reuniu lideranças sindicais do movimento metalúrgico cutista, especialistas e representantes do
governo federal que fizeram
um balanço das ações desenvolvidas em defesa das mulheres nos últimos anos, bem
como apresentaram uma avaliação das cláusulas sociais e
trabalhistas conquistadas nas
Campanhas Salariais da FEMCUT. Foi destacado o importante papel que as mulheres
terão nas eleições de 2010.
Segundo a Secretária da
Mulher da FEM, Rosimar Dias
Machado, (Rosi), a expectativa é reunir trabalhadoras dos
12 sindicatos metalúrgicos filiados à Federação em todo o
Estado.
O encontro teve a participação das diretoras do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e
Região Claudinéia Leonardo e
Elisabeth Lourenço Gracio
Saclaf.

acontece,” ressaltou o presidente.
O presidente Dorival Jesus
do Nascimento Júnior e
o diretor administrativo José

Carlos do Carmo estiveram
presentes recepcionando os
participantes do Centro de
Convivência Dia para Idosos
e os funcionários.

DICAS PARA
ECONOMIZAR
Subseção DIEESE Metalúrgicos de Itu
Evite o desperdício
Essa coluna já tratou de assuntos relacionados ao cartão
de crédito e visualização dos
gastos da família. O texto a seguir complementa as dicas anteriores, pois são pontos rápidos de como evitar o desperdício de água e energia elétrica. Essas dicas foram divulgadas em vários sites da internet, porém nem todos os trabalhadores tem acesso a essa
fonte de informação e é importante conhecer esse tema:
Água
1) Ao escovar os dentes
evite deixar a torneira aberta,
abra somente quando for enxaguar. Faça o mesmo quando for fazer a barba ou lavar
as mãos.
2) Certifique-se da manutenção da válvula do vaso sanitário, evite dar descargas
sem necessidade, e quando fizer aperte a válvula somente
durante o tempo necessário.
3) Evite banhos muito demorados, no máximo até 6 minutos seria o ideal, só ligue o
chuveiro depois que estiver
pronto para entrar no banho
(sem roupa) e procure desligalo enquanto se ensaboa, isso
pode economizar até 30 litros
de água banho.
4) Evite lavar roupa varias
vezes por semana, espere que
um bom volume se acumule,
lavando a roupa da semana no
menor numero de vezes pos-

sível (de preferência lave tudo
de uma vez só).
5) Ao lavar louça deixe os
pratos, panelas de molho, e
mantenha a torneira fechada na
hora de ensaboar
Energia Elétrica
1) Utilize o ferro de passar
roupa uma única vez, deixando acumular uma quantidade
razoável de roupa. Você pode
também alisar com as mãos as
roupas logo ao tirar do varal.
Isso reduzirá o tempo de utilização do ferro
2) Evite colocar alimentos
ainda quentes. Se não for possível esfriar por completa, coloque-os na parte inferior da
geladeira
3) Tire os aparelhos eletrônicos da tomada quando estão
fora de uso, principalmente a
televisão e o DVD
4) Descongele geladeiras e
freezers antigos a cada 15 ou
20 dias
5) As “fontes“ (ou transformadores de tensão) dos aparelhos
consomem energia mesmo não
estando utilizando-os. Então as
retire da tomada quando terminar
de usar.
Essas dicas são simples, possivelmente muitos já praticam. Para
aqueles que ainda não tem esses
hábitos, chame a sua família e ensine essas praticas. Com isso, as
despesas com água e energia elétrica irão diminuir. Sua família
economiza, os recursos reaparecem e até a natureza agradece.

Boletim informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Mat. Elétricos,
Eletro-Eletronicos, Fundidos e Afins de Itu, Porto Feliz, Boituva e Cabreúva.
Responsabilidade: Diretoria do Sindicato - Secretário de Imprensa: Luiz Carlos Pesseudônimo
Circulação na categoria metalúrgica. - Impressão: Editora Periscópio Ltda. - Tiragem: 12.000 e-mail para contato: imprensa@metalurgicosdeitu.com.br - Jornalista e Diagramação Tadeu Eduardo Italiani - Mtb 47.674 .
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Nova direção do Sindicato toma posse

Diretoria empossada
Da Redação
Na
manhã do
primeiro dia de abril,
aconteceu no CRM
(Centro Recretativo dos
Metalúrgicos), o ato de
posse da nova diretoria
do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região.
A solenidade teve início às 10h40 da manhã
e contou com a presença do deputado federal
Arlindo Chinaglia, deputado federal Vicentinho, deputado estadual
H a m i l t o n Pe r e i r a , d o
vice prefeito de Itu Josimar Ribeiro, Adi dos
Santos presidente da
CUT/SP e Valmir Marques, o Biro Biro, presidente da FEM/CUT, os
vereadores de Sorocaba
Izidío de Brito e Francisco França, vereador de
Salto Raissuli e o presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC
Sérgio Nobre, além dos
presidentes dos sindicatos dos metalúrgicos
de Araraquara, São Carlos, Salto, Matão, Taubaté, Pindamonhangaba e do
sindicato do comércio
de Itu e Região, Papel e
Papeleiros de Salto entre outras autoridades
partidárias.
O presidente da CUT
estadual destacou em
seu discurso, o trabalho
que os Metalúrgicos de
Itu e Região realiza dentro do movimento sindical. “Quero aqui ressaltar a luta e a importância que este sindicato possui dentro do movimento sindical. Muitas das ações tomadas
por esta entida
de, possuem reflexo
na esfera nacional e com
isso os companheiros
de Itu vêm sendo um
importante parceiro na
condução da categoria
metalúrgica,” destacou
Adi dos Santos.
Após o pronunciamento das autoridades,
o presidente da FEM/
CUT, iniciou a entrega
da carteira de dirigente
sindical que empossou
os seguintes companheiros: Francisco de
Assis Macedo – Diretor
de base empresa Emicol, Paulo da Silva – Diretor de base empresa
Guarany, Ederclei Moreira da Silva – Diretor
de
base
empresa
Nakayone, José Lucio
Barbosa – Diretor de
b a s e e m p r e s a A l u f e r,
Claudineia Leonardi –

Diretora de base empresa Guarany, Luis Fabiano Massoco de Lima –
Diretor de base empresa Mabe, Jorge Luis Benedito de Jesus – Diretor de base empresa Leone, Airton Alves Ferreira – Diretor de base empresa Mabe, Aparecido
Paulino Carneiro – Diretor de base empresa
Hydro Alumínio, Elisabeth Lourenço Gracio
Scalfi – Diretora de base
empresa Emicol, José
Gilvo Silva – Diretor de
base empresa Mabe,
Abel pereira da Silva –
Secretário de Saúde –
empresa Alufer, Adão
Pereira de Brito – Secretário Organização, Gilberto Leonel da Silva –
Secretário de Assuntos
Jurídicos – empresa
Alufer, Luiz Carlos Pesseudônimo – Secretário
de Imprensa – empresa
Plastiron, José Carlos
do Carmo – Secretário
A d m i n i s t r a t i v o e Fi nanceiro – empresa Mecânica Bruca, Manoel
Neres de Souza – Secretário Geral – empresa
Guarany, Dorival Jesus
do Nascimento Júnior
– Presidente empresa
Emicol.
O presidente empossado Dorival agradeceu o
empenho dos funcionários do Sindicato, a compreensão das famílias e
reforçou o compromisso
com a categoria, em respeito às legislações, ao
estatuto da entidade e
a causa sindical junto à
classe metalúrgica. “Gostaria de agradecer os funcionários do Sindicato,
que durante o final de
2008 e o ano de 2009, quando tivemos que sair para negociar com as empresas
durante a Campanha Salarial e defender o emprego dos companheiros
(as) durante a crise financeira mundial, vestiram a camisa e trabalharam com muita dedicação.
Também quero agradecer
a todos nossos familiares,
que compreenderam o trabalho desenvolvido por
nós dirigentes sindicais.
Foram noites e madrugadas nas portas das fábricas, reuniões até tarde da
noite além de muitas vezes ter que ficar afastado
de casa em congressos e seminários. Muito obrigado a
todos e reafirmo aqui o compromisso com os companheiros (as) para continuar
a luta e as conquistas,” concluiu o presidente.
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Mais de 8 mil trabalhadores(as)participam de ato
pela redução da jornada de trabalho
Mais de 2,5 milhões de empregos podem ser gerados segundo DIEESE
Da Redação
Mais de 8 mil trabalhadores
participaram na manhã da terça-feira, dia 23 de março,de um
ato, em Sorocaba, em defesa da
redução da jornada de trabalho
sem redução de salário para 40
horas semanais. Organizada
pela subsede da CUT, a manifestação contou ainda com a presença do deputado estadual
Hamilton Pereira, do presidente do PT de Sorocaba, José Carlos Triniti Fernandes, e dos vereadores Izidio de Brito Correia
e Francisco França, da cidade de
Sorocaba. Também participaram do ato o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu
e Região Dorival Jesus dos Nascimento e vários diretores da
entidade.
A redução da jornada de trabalho no Brasil, segundo estudos do Dieese (Departamento
Intersindical de Estatísticas e
Estudos Econômicos), pode gerar até 2,5 milhões de novos empregos. A informação foi reforçada nos discursos das lideranças sindicais e políticas. “Além

desse número, que é extremamente positivo para a classe trabalhadora, a redução da jornada
vai dar mais tempo para o trabalhador se qualificar e conviver
com sua família”, afirma Miúdo,
coordenador do escritório regional da CUT Sorocaba.
A possibilidade de qualificação também foi reforçada pelo
presidente dos Metalúrgicos de
Itu e Região, que destacou a im-

portância do trabalhador (a).
“Com
a
redução,
o
trabalhador(a), terá tempo disponível para se qualificar e assim se especializar para poder
atuar no mercado de trabalho,”
destacou Nascimento que ainda
concluiu. “Outra possibilidade
que acontecerá com a redução, é
o maior tempo para o lazer que
os companheiros (as) terão para
se dedicar com a família, poden-

do participar de inúmeras atividades junto aos filhos, esposa e
demais familiares,” finalizou o
presidente.
A inclusão dos direitos da
mulher trabalhadora também foi
incluída no debate, principalmente, através da fala da presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário
de Sorocaba e Região, Márcia
Viana. A problemática de traba-

lhadoras de empresas terceirizadas também foi lembrada. Estiveram representados no ato, os
Sindicatos dos Metalúrgicos de
Sorocaba que coordenou o ato,
Itu e Salto, além dos Sindicatos
dos Condutores de Sorocaba e
Região, da Construção Civil de
Salto, do Papel e Papelão e da
Federação do Metalúrgicos do
Estado de São Paulo – FEM/CUT
e o apoio da CNM/CUT.

2º Congresso das Mulheres Metalúrgicas teve a
presença de Lula e da Ministra Dilma no ABC
Da Redação
Com as presenças do presidente Lula e das ministras Dilma Rousseff e Nilcéia Freire
aconteceu na quinta-feira, dia
25 de março, no período da
noite, o 2° Congresso das Mulheres Metalúrgicas do ABC.
Durante a abertura do evento, foi lançada a campanha
pela ampliação da licença maternidade para 180 dias.
Na manhã de sexta-feira, dia
26, o Congresso prosseguiu
com a conferência sobre as mulheres e os espaços de poder.
O encontro se encerrou com
uma plenária na manhã de sábado, quando foi aprovada a
Carta de São Bernardo.
O Congresso teve a participação de 391 delegadas e 57 delegados de toda a categoria,
dentre elas as diretoras do Sindicato dos Metalúrgicos de Itu
e Região, Claudinéia Leonardo

e Elisabeth Lourenço Gracio
Scalf, que participaram da
mesa que discutiu a Licença
Maternidade. As companheiras expuseram as atividades
que os Metalúrgicos de Itu e
Região, vem desenvolvendo em
relação a essa questão.
Durante a abertura, o presidente Lula destacou que o
2º Congresso das Mulheres
pode marcar uma nova tra-

jetória na vida do Sindicato
e das mulheres trabalhadoras porque “muito do que
aconteceu aqui (no Sindicato) viraram lutas e conquistas para todo o País”. “É importante, o que se discutir
e se aprovar aqui seja uma
caixa de ressonância para se
transforma r numa plataforma
de luta e de conquistas”, enfatizou o presidente.

4º Festival de Futebol Society do setor de ferramentaria da
Emicol arrecadou 1 tonelada de alimentos
Durante o sábado, dia 20
de março, os companheiros do setor de ferramentaria da empresa Emicol,
se reuniram no CRM
(Centro Recreativo dos
Metalúrgicos), para realização do 4º Festival de Futebol Society.
Os companheiros se dividiram nas seguintes
equipes: Ferramentaria de
Protótipo, CNC, Bancada, Erosão a Fio e Máquinas.
No período da manhã
a bola comeu solta no
gramado. Jogos bastant e d i s p u t a d o s , com
grande número de gols. A
competição uniu os trabalhadores, que após o torneio participaram do tradicional churrasco.
O ponto alto do festival
aconteceu por volta do
meio dia, quando os times
Ferramentaria de Protótipo e CNC entraram em
campo para disputar a final. A equipe CNC buscava o bicampeonato.
Um jogo com muita disputa de bola e esquema tático, onde no final, o placar foi de 6 para Ferramentaria de Protótipo e 2 para
equipe CNC, que não conseguiu o almejado bicampeonato.
O companheiro Fernando se destacou como o artilheiro do campeonato
com 6 gols e o companhei-

ro Cidão como o goleiro
menos vazado.
Para a participação no
festival, os trabalhadores,
realizaram a doação de alimentos, o que resultou na
arrecadação de 1 tonelada.
A arrecadação foi dividida entre três entidades,
sendo elas: Conselho Vicentino de Itu, Comunidade Totos Tuus (o sopão) e
Comunidade Emaús (comunidade que trabalha
com jovens em recuperação química).
Após os integrantes da
Ferramentaria de Protótipo erguerem o troféu e fazerem à festa de campeão,
os membros das entidades
receberam as doações.
Para os participantes do
4º Festival de Futebol Society, a maior vitória foi a
arrecadação de alimentos,
que pode ser doadas para
entidades que trabalham
com públicos carentes.
Já a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de
Itu e Região parabeniza
a atitude e ressalta que
se todos fizessem um
esforço, ainda que pequeno, fariam a diferença na vida de muitas pessoas.
A confraternização seguiu durante a tarde e
teve o patrocínio das
empresas Micro Tur e do
banco HSBC e apoio do
Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região .

Equipe campeã

Equipe Vice campeã

